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A
a bocca aperta  | idiom.  
z podziwem (dosł. z otwartymi 
ustami)

a bordo di qc  | na pokładzie 
czegoś

a causa di qn/qc  | z powodu 
kogoś/czegoś

a cavallo tra qc e qc  | położony 
pomiędzy czymś a czymś

a cremagliera  | zębaty (o kolei)

a cubetti  | w kostkę

a globo  | kulisty

a mio/tuo/suo/nostro/vostro/loro 
piacere  | wg mojego/twojego/jej/
jego/naszego/waszego/ich uznania/
upodobania

a pochi passi da qn/qc  | kilka 
kroków od kogoś/czegoś

a reazione  | odrzutowy

a scopo [+ agg. / di qc]  | w jakimś 
celu/ w celu czegoś

a seconda di qc  | idiom.  
w zależności od czegoś

a tempо indeterminato  | na czas 
nieokreślony

a tutti gli effetti  | idiom. w pełnym 
tego słowa znaczeniu

a vapore (inv.)  | parowy

abbassare la voce  | ściszyć głos

abbiente  | zamożny

accasciarsi su qc  | osunąć się  
(w wyniku zasłabnięcia) na coś

accecato da qc  | zaślepiony czymś

accettare  | przyjmować, 
akceptować

accontentare  | zadowalać

accoppiare qn/qc  | łączyć (w parę)

acquistare  | kupować, nabywać

ad alto contenuto zuccherino  |  
o wysokiej zawartości cukru

ad ogni modo  | w każdym razie

addolcire qc  | uczynić coś bardziej 
słodkim

affaristico (pl. m affaristici,  
sing. f. affaristica,  
pl. f. affaristiche)  | biznesowy 
(l’affare  | biznes)

affascinato da qc  | zafascynowany 
czymś

affatto  | wcale, nic a nic

affiancare qc  | być położonym/
biec wzdłuż czegoś

affinché [+ congiuntvo]  | ażeby

affollato  | zatłoczony

aggiudicarsi  | zdobywać/uzyskiwać 
(np. nagrodę, wyróżnienie)

aggiungere (p.pass. 
aggiunto)  | dodawać

agrumicolo  | odnoszący się  
do uprawy i zbytu cytrusów

ai piedi di qc  | u stóp czegoś

all’aria aperta  | idiom. na świeżym 
powietrzu (dosł. na otwartym 
powietrzu)

all’insaputa di qn  | bez czyjejś 
wiedzy

alterare qc  | zmienić, zaburzyć, 
zakłócić coś

altrettanto  | równie, w równym 
stopniu

altrettanto  | w takiej samej mierze

ambito  | pożądany

ambrato  | bursztynowy (w kolorze 
bursztynu)

ammazzare  | mordować, zabijać

andare a braccetto con qn/
qc  | idiom. iść w parze z czymś, 
koegzystować z czymś

andare in onda  | być 
transmitowanym (l’onda  - fala)

antiossidante  | przeciwutleniacz

apparente  | pozorny

apparire (pres. ind. io appaio/
apparisco, tu appari/apparisci, 
lui appare/apparisce, noi 
appariamo, voi apparite, loro 
appaiono/appariscono, p.pass. 
apparso)  | pojawiać się

apposta  | specjalnie

apprezzare  | doceniać

arduo  | ciężki do wykonania, 
wymagający

armarsi di qc  | uzbrajać się w coś

aspro  | cierpki

assaporare  | próbować, kosztować

assomigliare a qn/qc  | być  
do kogoś/czegoś podobnym

assumere  | zatrudniać

assumere qn (p.pass. 
assunto)  | zatrudniać kogoś

atterrare  | lądować

attivo  | aktywny

attraente  | atrakcyjny

autoregolarsi  | regulować się we 
własnym zakresie

avercela con qn  | mieć coś  
do kogoś, być na kogoś złym

avere paura di qn/qc  | bać się 
kogoś/czegoś

avvenire (solo 3a pers. sing. e pl., 
pres. ind. avviene, avvengono, 
pass. pross. è avvenuto/a, 
sono avvenuti/e, fut. avverrà, 
avverranno)  | wydarzyć się, dziać 
się

avventato  | działający bezmyślnie, 
bez zastanowienia

avviare (pres. ind. io avvio, tu 
avvii, lui avvia, noi avviamo, 
voi avviate, loro avviano) 
qc  | zapoczątkować, rozkręcać coś 
(np. firmę, działalność)

B
ballabile  | taneczny, nadający się 
do tańca

benefico (pl. benefici)  | korzystny

bilanciare  | równoważyć, 
bilansować

breve  | krótki

buio  | ciemno

C
c’è qualcosa che non va  | coś tu 
nie gra/nie pasuje
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cabrio (inv.)  | odkryty (bez dachu)

calmarsi  | uspokajać się

campestre  | polny, wiejski

capace di fare qc  | zdolny  
do robienia czegoś

caricare  | ładować

caricare qc online  | wrzucić  
(dosł. załadować) coś do sieci

carnale  | cielesny

casuale  | przypadkowy  
(il caso  - przypadek)

chiassoso  | hałaśliwy

chiudere i battenti  | idiom. 
zakończyć działalność (dosł. zamknąć 
podwoje)

circostante  | otaczający

coerente con qc  | spójny z czymś

collegare  | łączyć

collocato  | położony

coltivare  | uprawiać

colto  | wykształcony

Come fai/fate/fa a saperlo?  | idiom. 
skąd to wiesz/wiecie/wie (Pan/Pani)

come mai  | jak to, dlaczego

commercializzare  | wprowadzać  
do obrotu, sprzedawać

comodamente  | wygodnie

comunicare qc a qn  | przekazywać 
coś komuś, informować/
powiadamiać kogoś o czymś

concludere  | zakończyć 
(doprowadzić do końca)

condannare qn a qc  | skazywać 
kogoś na coś

condire (pres. ind. io condisco, tu 
condisci…)  | doprawiać, przyprawiać

condividere lo schermo  |  
udostępniać ekran

condurre (pres. ind. io conduco, 
tu conduci, lui conduce, noi 
conduciamo, voi conducete, 
loro conducono, imperf. io 
conducevo, tu conducevi…, p.pass. 
condotto)  | prowadzić

confermare  | potwierdzać

confondere (p.pass. 
confuso)  | mieszać, mylić

connesso con qn/qc  | powiązany/
związany z kimś/czymś

conquistare  | podbijać, zdobywać

conseguire la laurea  | uzyskać 
dyplom ukończenia studiów 
(magisterskich)

consentire (pres. ind. io consento, 
tu consenti…) a qn di fare 
qc  | pozwalać komuś na z/robienie 
czegoś

conservare  | zachowywać

considerare qc (come) [+nome/
agg.]  | uznawać coś za coś/jakieś

considerare qn/qc alla stregua di 
qn/qc  | traktować kogoś/coś tak 
samo (na takich samych prawach) jak 
kogoś/coś

consolarsi con qc  | pocieszać się 
czymś

contemporaneo  | współczesny

contribuire a qc  | przykładać się  
do czegoś, mieć w coś swój wkład

coraggioso  | odważny

cospicuo  | pokaźny, znaczny

costiero  | przybrzeżny

costringere (p.pass. costretto) qn  
a fare qc  | zmusić kogoś  
do zrobienia czegoś

creare  | tworzyć

crescere qn  | wychowywać (kogoś)

cupo  | ponury

cоllegare qc a/con qc  | łączyć/
komunikować coś z czymś

cоmmerciale  | handlowy  
(il commercio  - handel)

D
darsi battaglia per qc  | toczyć o coś 
boje

declinare qc in chiave 
[+agg.]  | idiom. przełożyć coś na 
jakieś realia, dostosować coś do 
jakiegoś kontekstu

decоllare  | startować (o samolocie), 
wzbijać się w powietrze

derivare da qc  | pochodzić od 
czegoś

detenere (pres. ind. io detengo, tu 
detieni, lui detiene, noi deteniamo, 
voi detenete, loro detengono) il 
primato  | być na pierwszym miejscu 
(dosł. trzymać rekord)

determinare  | określać

di fantasia  | wymyślony

di gusto  | smakowy

di maggioranza  | większościowy

di scatto  | nagle, niespodziewanie

di sopra  | na górze (na wyższej 
kondygnacji)

di stretta attualità  | bardzo 
aktualny, na czasie

di tendenza  | modny, podążający  
za najnowszymi trendami

di vetro  | szklany

diligente  | pilny

diretto  | bezpośredni

dirigersi (p.pass. diretto) verso  
qn/qc  | kierować się w czyjąś 
stronę/w stronę czegoś

disattivare  | dezaktywować, 
wyłączać

disconnettersi (p.pass. 
disconnesso)  | rozłączyć się

disponibile  | dostępny

distare da qc  | być od czegoś 
oddalonym

distinguere (p.pass. distinto)  
qn/qc da qn/qc  | odróżniać kogoś/
coś od kogoś/czegoś

distintivo  | wyróżniający, 
charakterystyczny

disturbare qn  | przeszkadzać komuś

diventare qn/qc  | stawać się kimś/
czymś 

diventare virale  | podbijać sieć, być 
masowo udostępnianym w sieci

diverso  | różny, odmienny

divertente  | zabawny, rozrywkowy

divertirsi  | dobrze się bawić

dolciastro  | słodkawy

doloroso  | bolesny

dovuto a qc  | spowodowany czymś, 
wynikający z czegoś
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drenato  | osuszony

dubitare  | wątpić

durare  | trwać

duraturo  | trwały (durare  - trwać)

E
e così via  | i tak dalej, itd., itp.

eccome  | i to jeszcze jak

economico  | gospodarczy

ellittico  | eliptyczny

emergente  | wschodzący

entrarci con qn/qc (pres. ind. io 
c’entro, tu c’entri, lui c’entra, noi 
c’entriamo, voi c’entrate, loro 
centrano)  | mieć coś wspólnego  
z kimś/czymś

ereditare  | dziedziczyć

esagerare  | przesadzać

esaltare  | podkreślać, egzaltować

esattamente  | dokładnie

esclamare  | wykrzykiwać

esclusivamente  | wyłącznie

esibirsi (io mi esibisco, tu ti esibisci, 
lui si esibisce…)   | występować  
(np. na scenie, publicznie itp.)

esitare  | wahać się

esperto  | doświadczony

esprimere (p.pass. espresso) qc con 
qc  | wyrażać coś za pomocą czegoś

esprimersi (p.pass. 
espresso)  | wypowiadać się, 
wyrażać się

essere disposto a qc  | być do czegoś 
skłonnym, gotowym na coś

essere in crescita  | wzrastać, rosnąć

essere in pericolo  | być  
w niebezpieczeństwie

essere orgoglioso di qn/qc  | być  
z kogoś/czegoś dumnym

essere previsto  | być przewidzianym 
(prevedere  - przewidywać)

essere riconosciuto (come) qn/
qc  | być uznawanym za kogoś/coś

estrarre (pres. ind. io estraggo, tu 
estrai, lui estrae, noi estraiamo, voi 
estraete, loro estraggono, p.pass. 
estratto)  | wyciągać, wyjmować

etero (inv.)  | hetero

F
famosissimo per qc  | bardzo sławny 
z powodu czegoś

famoso  | słynny, sławny

far parte di qc  | należeć do czegoś, 
wchodzić w skład czegoś

far venire qn/qc in/a  | sprowadzić 
kogoś/coś do

fare coppia con qn/qc  | występować 
razem z kimś/czymś, stanowić  
z kimś/czymś parę

fare da apripista  | idiom. 
torować innym drogę (l’apripista 
(m.)  - buldożer)

fare da intermediario  | robić  
za pośrednika

fare in modo di [+verbo 
all’infinito]  | robić tak, aby

fare la felicità  | przynosić/dawać 
szczęście

fedele  | wierny

fermarsi  | zatrzymywać się

ferroviario (pl. m. ferroviari, 
f. ferroviaria, pl. f. 
ferroviarie)  | kolejowy

fertile  | żyzny

fin da  | począwszy od, już od

fiorire  | kwitnąć

firmato  | podpisany

fissare qc  | gapić się na kogoś, 
mierzyć wzrokiem

fregiarsi di qc  | idiom. ozdobić/
udekorować się czymś, przen. 
szczycić się czymś

frequentare qc  | chodzić/uczęszczać 
do czegoś

fuori dagli schemi  | idiom. 
nieszablonowy, niekonwencjonalny 
(dosł. poza schematami)

fоndare  | zakładać (np. firmę)

G
geloso  | zazdrosny

gestire (pres.ind. io gestisco, tu 
gestisci…)  | zarządzać

giungere (p.pass. giunto)  | docierać 
do kogoś/czegoś

godersi qc  | korzystać z czegoś, 
cieszyć się czymś

godersi qc  | korzystać/cieszyć się  
z czegoś

gradevolmente  | przyjemnie

grazie a qn/qc  | dzięki komuś/
czemuś

guadagnarsi qc  | zapracować na coś

I
i soldi  | pieniądze

il benessere  | dobrostan, dobre 
samopoczucie

il boom economico  | ożywienie 
gospodarcze, prosperity

il borgo (pl. i borghi)  | miasteczko

il brano  | utwór, kawałek

il bronzo  | brąz

il campanello  | dzwonek (do drzwi)

il candito  | owoc kandyzowany

il capolavoro  | arcydzieło

il capоluogo (pl. i capoluoghi)  |  
stolica (regionu)

il carcere  | więzienie

il caricabatterie  
(pl. i caricabatterie)  | ładowarka

il cemento armato  | beton zbrojony, 
żelbet

il colpo fatale  | ostateczny 
(śmiertelny) cios

il commercio  | handel

il commesso (f. la commessa)  |  
sprzedawca/-czyni, ekspedient/-ka

il compleanno  | urodziny

il complemento  | dopełnienie

il comportamento  | zachowanie

il concept  | ang. idea, koncepcja
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il concetto  | pojęcie, koncepcja

il connotato  | cecha

il consiglio (pl. i consigli)  | rada, 
porada

il contenitore  | pojemnik

il contratto  | umowa

il coraggio  | odwaga

il costo della vita (in italiano al 
singolare)  | koszty życia/utrzymania

il creatore (f. la creatrice)  |  
twórca/-czyni

il crimine  | zbrodnia

il cucchiaio  | łyżka

il custode  | dozorca

il cоnsiglio (pl. i consigli)  | rada, 
porada

il cоsiddetto  | tak zwany

il debito  | dług

il delitto  | przestępstwo

il denominatore comune  | wspólny 
mianownik

il dettame  | zasada, reguła

il dislivello  | różnica poziomów

il divariо (pl. i divari)  | przepaść 
(ogromna różnica)

il divorzio (pl. i divorzi)  | rozwód

il duo (pl. i duo)  | duet

il fallimento  | bankructwo, upadłość

il fascismo  | faszyzm

il fattore  | czynnik

il Ferragosto  | święto przypadające 
15. sierpnia i sięgające korzeniami 
okresu starożytnego Rzymu, 
zbiegające się ze świętem 
Wniebowzięcia NMP (l’Assunzione)

il fertilizzante  | nawóz, środek  
do użyźniania gleby

il fico d’India (pl. i fichi 
d’India)  | owoc opuncji

il fidanzato (f. la 
fidanzata)  | narzeczony/-a

il file (pl. i file)  | plik

il finestrino  | okno (w pojeździe)

il fondatore (f. la fondatrice)  |  
założyciel/-ka

il frutto  | owoc

il funzionalismo  | funkcjonalizm

il gemello (f. la gemella)  | bliźniak/-
czka

il geologo (f. la geologa)  | geolog/-
żka

il gioiello  | klejnot  
(pl. i gioielli  - kosztowna biżuteria)

il golfo  | zatoka

il gradino  | stopień (schodów)

il grappolo  | kiść

il gruppo rock  | zespół rockowy

il guanto  | rękawiczka

il gusto  | smak

il lato  | strona

il lavoratore (f. la lavoratrice)  |  
pracownik/-ca

il legno  | drewno

il lievito  | drożdże

il limoncello  | cytrynówka, likier 
cytrynowy

il liquore  | likier

il litorale  | linia brzegowa

il luogo  | miejsce

il lusso  | luksus

il marsupio (pl. i marsupi)  | nerka 
(saszetka do noszenia w pasie)

il matrimonio (pl. i matrimoni)  |  
małżeństwo

il membro  | członek

il mercatо  | rynek

il merito di qn/qc  | zasługa kogoś/
czegoś

il miracolo  | cud

il modo  | sposób

il monumentalismo  | architektura 
monumentalna, monumentalizm

il monumento a qn  | pomnik kogoś/
na czyjąś cześć

il movente  | motyw

il movimento  | ruch

il negozio (pl. i negozi)  | sklep

il Novecento  | XX wiek

il paesaggio (pl. i paesaggi)  |  
krajobraz

il paesino  | miasteczko

il palato  | podniebienie

il parco naturale  | rezerwat 
przyrody

il participio  | imiesłów

il passato  | przeszłość

il passato composto  | czas przeszły 
złożony

il Patrimonio dell’Umanità  | Obiekt 
Światowego Dziedzictwa UNESCO

il percorso  | trasa

il periodo  | okres

il perito edile  | technik 
budownictwa

il pesticida (pl. i pesticidi)  |  
pestycyd, środek ochrony roślin

il pezzetto  | kawałeczek, urywek, 
fragment

il pianerottolo  | spocznik piętrowy 
(z którego wchodzi się do mieszkań) 
lub międzypiętrowy (półpiętro)

il picco  | szczyt

il pistacchio (pl. i pistacchi)  | orzech 
pistacjowy

il podio (pl. i podi)  | podium

il pomeriggio  | popołudnie

il popolo  | lud, naród

il portachiavi (pl. i portachiavi)  |  
etui na klucze

il portafoglio (pl. i portafogli)  |  
portfel

il portatile  | laptop

il portone  | drzwi wejściowe  
do budynku

il potere  | władza

il poveretto (f. la poveretta)  |  
biedaczek/-ka

il povero  | biedak

il powerbank (pl. i powerbank)  |  
powerbank

il premio (pl. i premi)  | nagroda

il presentimento  | przeczucie

il prisma (pl. i prismi)  |  
graniastosłup
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il progresso  | postęp

il pronome  | zaimek

il pronome diretto  | zaimek 
dopełnienia bliższego

il prozio (f. la prozia)  | brat/siostra 
babci/dziadka

il quartiere  | dzielnica

il raggio  | promień

il ramo  | gałąź

il rampollo  | latorośl (potomek)

il razionalismo  | racjonalizm

il reale  | osoba należąca do dynastii 
królewskiej

il recesso  | czeluść, głębina

il regime  | reżim

il responsabile (f. la 
responsabile)  | kierownik/-czka

il ricordo  | wspomnienie

il riepilogo  | streszczenie

il ringraziamento  | podziękowanie

il ristoratore (f. la 
ristoratrice)  | restaurator/-ka 
(właściciel/-ka restauracji)

il ritratto  | portret

il rossetto  | pomadka, szminka

il sacrario (pl. i sacrari)  | kaplica, 
ossuarium, miejsce pamięci 
przechowujące resztki poległych 
żołnierzy

il sale marino  | sól morska

il salto  | skok

il sangue  | krew

il sapore  | smak

il secolo  | wiek (stulecie)

il secondogenito (f. la 
secondogenita)  | drugi  
w kolejności starszeństwa  
syn/córka, «drugorodny/-a»

il segno  | znak

il sensitivo (f. la sensitiva)  |  
jasnowidz/-ka, wróżka

il servizio (pl. i servizi)  | usługa

il serviziо  | usługa

il sicario  | zawodowy zabójca

il significato  | znaczenie

il sipario  | kurtyna

il sito (internet)  | strona 
internetowa

il solito [+nome]  | cały on/ona  
(to do niego/niej podobne)

il sollievo  | ulga

il sorpasso  | wyprzedzanie (manewr 
wyprzedzania podczas jazdy 
samochodem)

il sostenitore (f. la 
sostenitrice)  | zwolennik/-czka

il suolo  | gleba

il tassello  | element puzli, układanki

il tempo composto  | czas złożony

il titolo di giornale  | nagłówek 
prasowy

il tormentone  | przebój, szlagier, 
utwór grany «na okrągło»  
(np. w radiu)

il trauma (pl. i traumi)  | trauma

il treno  | pociąg

il turismo  | turystyka

il turno  | kolej (czyjaś)

il valore  | wartość

il valore aggiuntо  | wartość dodana

il vanto  | chluba, duma

il vegetale  | roślina

il Ventennio  | dosł. dwudziestolecie, 
w odniesieniu do okresu reżimu 
faszystowskiego we Włoszech

il verbo  | czasownik

il vitalizio (pl. i vitalizi)  | renta 
dożywotnia

il viticoltore (f. la viticoltrice)  |  
plantator/-ka winorośli

il volo  | lot

il/la batterista (m./f.)  | perkusista/-
ka

il/la cantante (m./f.)  | piosenkarz/-
ka

il/la contabile (m./f.)  | księgowy/-a

il/la dipendente 
(m./f.)  | pracownik/-ca 
(zatrudniony/-a w oparciu o umowę 
o pracę)

il/la mandante 
(m./f.)  | zleceniodawca/-czyni

il/la parente (m./f. )  | krewny/-a

il/la portavoce (m./f.)  | rzecznik/-
czka prasowy/-a

il/la protagonista (m./f.; pl. 
m. i protagonisti, pl. f. le 
protagoniste)  | bohater/-ka 
(pierwszoplanowa postać)

il/la protagonista (m./f.)  | bohater/-
ka (główna postać)

il/la violinista (m./f.)  | skrzypek/
skrzypaczka

illuminato  | oświetlony

impedire a qn di fare 
qc  | przeszkadzać komuś w robieniu 
czegoś, uniemożliwić komuś  
z/robienie czegoś

implicitamente  | domyślnie

improvvisamente  | nagle

in arte  | o pseudonimie 
artystycznym

in attesa di qc  | w oczekiwaniu  
na coś

in caso di qc  | w przypadku czegoś

in collegamento con qn/qc  |  
w powiązaniu z czymś

in coma  | w śpiączce

in compagnia di qn  | w czyimś 
towarzystwie

in grado di fare qc  | będący w stanie 
coś robić, zdolny do robienia czegoś

in lontananza  | w oddali

in mondovisione  | transmitowany 
na cały świat

in onore di qn  | na czyjąś cześć

in particоlar modo  | w szczególności 
(dosł. w szczególny sposób)

in pelle  | skórzany

in prima fila  | w pierwszym rzędzie

in questo caso  | w tym przypadku

in risposta a qc  | w odpowiedzi  
na coś

in tutti i modi possibili  | na wszelkie 
możliwe sposoby
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in tutto e per tutto  | idiom.  
w każdym tego słowa znaczeniu,  
pod każdym względem

in un batter d’occhio  | idiom.  
w mgnieniu oka

inaspettatamente  | nieoczekiwanie

incantato  | oczarowany

incauto  | nieostrożny

inclusivo  | inkluzywny (nikogo nie 
wykluczający)

incollato a qc  | przyklejony  
do czegoś

indietro  | wstecz

indispensabile  | nieodzowny

individuare  | określać, 
identyfikować

indossare  | nosić, zakładać na siebie

indubbiamente  | niewątpliwie

industriale  | przemysłowy

inestimabile  | o bardzo wysokiej 
wartości, bezcenny

infarcito di qc  | naszpikowany czymś

ingrandire (pres. ind. io ingrandisco, 
tu ingrandisci…)  | powiększać

insolito  | nietypowy

intaccare qc  | naruszać coś

intendere qc per/con qc  | rozumieć 
coś przez coś

interamente  | całkowicie

intercontinentale  |  
międzykontynentalny

intramontabile  | nieśmiertelny, 
ponadczasowy

intraprendente  | przedsiębiorczy

intrecciarsi  | przeplatać się  
(la treccia  - warkocz)

introdurre (pres. ind. io introduco, 
tu introduci, lui introduce, noi 
introduciamo, voi introducete, 
loro introducono, p.pass. 
introdotto)  | wprowadzać

inutilmente  | niepotrzebnie

invertito  | obrócony, przekręcony

irradiare qc di luce  | oświetlać coś

irraggiungibile  | nieosiągalny

iscriversi (p.pass. iscritto) a qc  |  
zapisywać się na coś

K
kermesse (dall’olandese 
kerkmisse)  | wydarzenie, event 
przyciągający dużą publiczność  
(np. festiwal, targi itp.)

L
l'agrume (m.)  | cytrus

l'ambiente (m.)  | środowisko, 
otoczenie

l'assistente (m./f.) 
amministrativo/a  | pracownik 
administracyjny

l'eccezione (f.)   | wyjątek

l'esposizione (f.) 
internazionale  | wystawa 
międzynarodowa

l'essere vivente (m.)  | żywa istota

l'ingrediente (m.)  | składnik

l'ottone (m.)  | mosiądz

l'outfit  | ang. strój, stylizacja

l’abbandono  | opuszczenie, 
porzucenie

l’abbigliamento  | odzież

l’abbondanza  | obfitość

l’abitante (m./f.)  | mieszkaniec/-ka

l’addestramento  | szkolenie

l’addio  | pożegnanie

l’affetto  | uczucie

l’agenzia interinale  | agencja pracy 
tymczasowej

l’agguato  | zasadzka

l’agrume  | cytrus

l’agrumeto  | sad cytrusowy

l’alchimista  | alchemik

l’allegato  | załącznik

l’altorilievo  | płaskorzeźba wypukła

l’ambitо  | obszar, dziedzina

l’amministrazione 
straordinaria  | włoska procedura 

upadłościowa (dosł. zarządzanie 
nadzwyczajne)

l’androne  | wejście do budynku 
(przestrzeń między bramą a klatką 
schodową lub dziedzińcem)

l’annuncio di lavoro  | ogłoszenie  
o pracę

l’antociano (anche 
l’antocianina)  | antocyjan

l’aperitivo  | aperitif 

l’approccio (pl. gli 
approcci)  | podejście

l’arancello  | likier pomarańczowy 

l’arrampicatore (f. l’arrampicatrice) 
sociale  | osoba dążąca 
do awansu społecznego 
(arrampicarsi  - wdrapywać się)

l’artigiano  | rzemieślnik, 
rękodzielnik

l’assagio  | kosztowanie, próbowanie 
(assaggiare  - próbować, kosztować)

l’assassinio (pl. gli assassini)  |  
morderstwo, zabójstwo

l’assistenza clienti  | obsługa klienta

l’attesa  | oczekiwanie

l’attimo  | chwila

l’attività (pl. le attività)  | działalność

l’attrezzatura  | sprzęt, wyposażenie

l’ausiliare  | czasownik posiłkowy

l’autista  | kierowca

l’aviazione (f.)  | lotnictwo

l’avventura  | przygoda

l’azienda  | firma, przedsiębiorstwo

l’eccellenza  | znakomitość, 
wspaniałość

l’edificio (pl. gli edifici)  | budynek

l’educazione (f.)  | wychowanie

l’enologia  | enologia (nauka o winie)

l’entroterra  | głąb lądu

l’erede (m./f.)  | spadkobierca/-czyni

l’eroe  | bohater

l’esecutore (f. 
l’esecutrice)  | wykonawca/-czyni

l’esempio (pl. gli esempi)  | przykład

l’esigenza  | wymóg
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l’esistenza  | egzystencja, istnienie

l’esordio (pl. gli esordi)  | debiut

l’evento  | wydarzenie

l’hub (lo hub)  | ang. hub, węzłowy 
port lotniczy

l’identità (pl. le identità)  |  
tożsamość

l’Impero Romano  | Cesarstwo 
Rzymskie

l’impiego  | zatrudnienie

l’imprenditore (f. l’imprenditrice)  |  
przedsiębiorca/-czyni

l’imprevedibilità  |  
nieprzewidywalność

l’inchino  | ukłon

l’ingiustizia  | niesprawiedliwość

l’inquirente  | śledczy

l’intercettazione  | podsłuch

l’interno  | wnętrze

l’intervista  | wywiad

l’ipnotista (m./f.)  | hipnotyzer/-ka

l’isola  | wyspa

l’istante (m.)  | chwila, moment

l’itinerario (pl. gli itinerari)  | szlak, 
trasa

l’obiettivo  | cel

l’odio  | nienawiść

l’ombra  | cień

l’omicida (m./f.)  | zabójca/-czyni, 
morderca/-czyni

l’omicidio  | morderstwo, zabójstwo

l’operaio (pl. operai)  | pracownik 
fizyczny

l’orgoglio  | chluba, duma

l’ospedale  | szpital

l’ospite  | gość

l’uguaglianza  | równość

l’uomo d’affari (f. la donna 
d’affari)  | biznesmen/-ka

l’uva (più raramente al pl. le 
uve)  | winogrono (też: w znaczeniu 
zbiorowym  - winogrona)

l’оpportunità (le 
оpportunità)  | możliwość, szansa

la borsa  | torebka, torba

la borsetta  | torebka damska 
(niewielkich rozmiarów)

la brezza  | bryza

la brutta gente  | źli ludzie

la buccia (pl. le bucce)  | skórka

la caratteristica (pl. le 
caratteristiche)  | właściwość

la carta d’imbarcо  | karta 
pokładowa

la cinepresa  | kamera (filmowa)

la cintura  | pasek

la ciotola  | miska (do celów 
spożywczych)

la cipollina  | mała cebula, cebulka 
(la cipolla  - cebula)

la Città Eterna  | Wieczne Miasto 
(Rzym)

la coda  | ogon

la coincidenza  | zbieg okoliczności

la collina  | wzgórze

la comodità (pl. le 
comodità)  | wygoda

la condivisione  | udostępnienie

la condotta  | zachowanie, 
sprawowanie

la connessione wi-fi  |  
bezprzewodowe połączenie 
internetowe

la creatività  | kreatywność

la crescita  | wzrost

la difficoltà (pl. le 
difficoltà)  | trudność, kłopot

la digestione  | trawienie

la distruzione  | zniszczenie

la ditta  | firma

la domanda  | pytanie

la facciata  | fasada

la fetta  | kawałek (np. tortu)

la fiera  | targi

la foglia  | liść

la fonte  | źródło

la forza  | siła

la frase  | zdanie

la frequentazione  | kontakt 
(towarzyski)

la frequenza  | częstotliwość

la generazione  | pokolenie

la giacca blazer  | żakiet/marynarka 
o kroju sportowym

la gita fuoriporta  | wycieczka poza 
miasto

la granita  | granita (mrożony napój)

la guancia (pl. le guance)  | policzki

la guerra  | wojna

la legge  | prawo

la liberazione  | wyzwolenie, 
uwolnienie

la licenza edilizia  | zezwolenie na 
budowę

la località (pl. le 
località)  | miejscowość

la luce  | światło

la macchina fotografica  | aparat 
fotograficzny

la macerazione  | maceracja

la mandorla  | migdał

la maturazione  | dojrzewanie

la memoria  | pamięć

la mente  | umysł

la meta  | cel

la misura  | miara

la modernità  | nowoczesność

la papalina  | piuska

la parolina  | słówko

la parte  | część

la partita IVA  | numer identyfikacji 
podatkowej dla firm (którego 
posiadanie wiąże się z prowadzeniem 
działalności gospodarczej)

la pazienza  | cierpliwość

la pelletteria  | wyroby skórzane 
(rzeczownik zbiorowy)

la penisola  | półwysep

la pericolosità  | niebezpieczeństwo 
(w znaczeniu bycia niebezpiecznym)

la personalità (pl. le 
personalità)  | osobowość

la pietra miliare  | kamień milowy
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la polpa  | miąższ

la poltrona  | fotel

la possibilità (pl. la 
possibilità)  | możliwość

la presa del potere  | dojście  
do władzy (dosł. zabranie władzy)

la proprietà (pl. le 
proprietà)  | właściwość

la pubblica 
amministrazione  | administracja 
państwowa

la qualità (pl. le qualità)  | jakość

la quantità (pl. le quantità)  | ilość

la raccolta  | zbiór

la realtà (pl. le realtà)  |  
rzeczywistość

la rete  | sieć

la richiesta  | prośba, żądanie

la ripetizione  | powtórzenie

la rivista  | czasopismo

la salute  | zdrowie

la sanità  | służba zdrowia

la scelta  | wybór, decyzja

la schiena  | plecy

la scoperta  | odkrycie 
(scoprire  - odkrywać)

la scuola per l’infanzia  | przedszkole

la sessualità  | seksualność

la sfumatura  | odcień

la sinestesia  | synestezja

la sofferenza  | cierpienie

la soffiata  | donos

la soluzione  | rozwiązanie

la somiglianza a qn/qc  |  
podobieństwo do kogoś/czegoś

la sostanza  | substancja

la stagione  | pora roku, sezon

la strage  | rzeź (masowe 
morderstwo)

la tastiera  | klawiatura

la tempia  | skroń

la tensione verso qc  | dążenie  
do czegoś

la terra di origine  | kraj 
pochodzenia, ziemia ojczysta/
rodzinna

la testimonianza  | świadectwo

la trombosi cerebrale  | zakrzepica 
mózgowa

la valle  | dolina

la varietà (pl. le varietà)  | odmiana

la veduta  | widok, pejzaż

la velocità (pl. le velocità) di 
crociera  | prędkość eksploatacyjna 
(podróżna)

la vendita  | sprzedaż  
(le vendite  - sektor/branża 
sprzedaży, też: dział sprzedaży)

la verità (pl. le verità)  | prawda

la vetta  | szczyt

la vicenda  | wydarzenie

la videochiamata  | połączenie 
(rozmowa) wideo

la visibilità  | widoczność

la visita guidata  | zwiedzanie  
z przewodnikiem

la vittoria  | zwycięstwo

la voce  | głos

la webcam  | kamerka (internetowa)

la zona  | strefa

lasciar fare il proprio corso a qc  |  
pozwolić, żeby coś rozwijało się 
własnym rytmem, bez ingerencji  
z zewnątrz

lasciare il posto a qn/qc  | ustąpić 
(dosł. zostawić) komuś miejsca

le linee guida (solitamente al 
pl.)  | wytyczne

le scuole superiori (solitamente al 
pl.)  | szkoła średnia

legato a qc  | związany z czymś

limitare  | ograniczać (il limite  - kres, 
granica)

liquido  | płynny

lo scalo 
intermedio  | międzylądowanie

lo scemo  | głupek

lo schermo  | ekran

lo scherzo  | żart

lo sciroppo  | syrop

lo scopo  | cel

lo scorcio (pl. gli scorci)  | wycinek, 
fragment pejzażu (uchwycony 
z ciekawej, często ukośnej 
perspektywy)

lo sguardo  | spojrzenie

lo specchio (pl. gli specchi)  | lustro

lo spettatore (f. la 
spettatrice)  | widz

lo stabile  | budynek

lo stato d’animo  | stan ducha

lo stretto  | cieśnina

lo sviluppatore (f. la sviluppatrice)  
di app  | programista/-ka aplikacji

lo sviluppo  | rozwój

lo sviluppо  | rozwój

lo/la stilista (m./f.; pl. m. gli stilisti, 
pl. f. le stitliste)  | projektant/-ka 
(mody)

luminoso  | pełen światła

M
maestoso  | majestatyczny

malgrado  | pomimo

mandare qc a qn  | wysyłać coś 
komuś

maturare  | dojrzewać

men che meno  | a tym bardziej

mentale  | mentalny, umysłowy

meravigliosо  | wspaniały, cudowny

mettere (p.pass. messo) qc in 
modalità aereo  | przełączyć coś  
na tryb samolotowy

mettere in viva voce  | włączać tryb 
głośnomówiący

mettere qc in 
discussione  | poddawać coś  
w wątpliwość, podważać coś

minato da qn/qc  | zagrożony  
przez coś

moderno  | nowoczesny

mondano  | światowy

monocromo  | w jednym kolorze
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morire (pres. ind. io muoio, tu 
muori, lui muore, noi muoriamo, 
voi morite, loro muoiono, p.pass. 
morto, ausiliare essere)  | umierać

mozzafiato (invar.)  | idiom. 
zapierający dech w piersiach 
(mozzare  - ucinać, il fiato  - oddech)

multitasking  | ang. wielozadaniowy

N
nascondersi (p.pass. 
nascosto)  | kryć się, chować

natalizio (pl. natalizi)  |  
bożonarodzeniowy

neanche  | nawet

necessario (pl. necessari)  |  
niezbędny, konieczny

nel frattempo  | w międzyczasie

nella maggior parte dei casi  |  
w większości przypadków

non è la stessa cosa  | to nie to samo

non fare altro che [+ verbo 
all’infinito]  | nie robić nic innego, 
jak tylko

nutrire (pres. ind. io nutro, tu 
nutri...)  | żywić

nutrito  | odżywiony

nоnostante  | pomimo

O
odierno  | dzisiejszy

offensivo  | obraźliwy 
(offendere  - obrażać)

olfattivo  | zapachowy

oltre a qn/qc  | poza kimś/czymś

omosessuale  | homoseksualny

operare  | działać

organolettico  | organoleptyczny

orientale  | wschodni

originario di  | pochodzący z 

ormai  | już

ornamentale  | ozdobny, 
ornamentalny

oscuro  | ciemny, mroczny

ottenere (fut. semplice io 
otterrò, tu otterrai, lui otterrà, 
noi otterremo, voi otterrete, loro 
otterranno)  | uzyskiwać

ottimo  | świetny, doskonały

ovoidale  | owoidalny (jajokształtny)

ovvio  | oczywisty

P
pacato  | spokojny

partecipare a qc  | uczestniczyć/brać 
udział w czymś

particolare  | szczególny

penultimo  | przedostatni

per dirla semplicemente  | idiom. 
prosto mówiąc, prosto rzecz ujmując 

per quanto riguarda  | jeśli chodzi  
o coś, w kwestii czegoś

per sbaglio  | przez pomyłkę

permettere (p.pass. permesso)  
a qn/qc di fare qc  | pozwalać komuś 
na zrobienie czegoś

persino  | nawet

piacevole  | przyjemny

piangere  | płakać

pieno di qn/qc  | pełen kogoś/czegoś

plurimillenario  | wielotysiącletni

portare qn a fare qc  | skłaniać (dosł. 
prowadzić) kogoś do z/robienia 
czegoś

possedere  | posiadać

potente  | silny, potężny

precipitarsi  | rzucić się, szybko 
pobiec

precisamente  | dokładnie

pregiatissimo  | bardzo wysokiej 
jakości, z wyższej półki

pregiato  | ceniony

prematuramente  | przedwcześnie

premere  | przyciskać, wciskać,  
też: naciskać

prendere atto di qc  | idiom. 
uwzględniać coś, mieć coś  
na uwadze, brać coś w rachubę

prendere qc a noleggio  |  
wypożyczać, wynajmować coś 
(ruchomą rzecz, np. samochód)

prendersi cura di qn/qc  | opiekować 
się kimś/czymś, dbać o kogoś/coś

preoccuparsi per qn  | martwić się  
o kogoś

presentarsi  | przedstawiać się

preservare qc da qc  | zachować/
uchronić coś przed czymś

prevedere (p.pass. 
previsto)  | przewidywać

prezioso  | cenny

primus inter pares  | łac. pierwszy 
wśród równych sobie

privo di qc  | pozbawiony/
niezawierający czegoś

proficuo  | owocny (przynoszący 
korzyści)

profondamente  | głęboko

proporre  | zaproponować

proprio  | właśnie

proteggere (p.pass. protetto) qn/qc 
da qn/qc  | chronić/bronić kogoś/coś 
przed kimś/czymś

provenire (pres. ind. io provengo, 
tu provieni, lui proviene, noi 
proveniamo, voi provenite, loro 
provengono) da  | pochodzić z

puntare i riflettori su qc  | skupiać  
na czymś uwagę (dosł. kierować  
na kogoś/coś reflektory)

Q
quotidianamente  | na co dzień

R
rachiudere (p.pass. racchiuso) qc  |  
zawierać coś w sobie

rarо  | rzadki

recarsi  | udawać się (w jakieś 
miejsce)
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remoto  | odległy

responsabile di/per qc  |  
odpowiedzialny za coś

ribattezzare  | przemianować, 
zmienić nazwę

richiedere qc (p.pass. 
richiesto)  | żądać/wymagać czegoś

ricomporre  | złożyć, ułożyć  
z powrotem

riconnettersi (p.pass. 
riconnesso)  | ponownie się połączyć

riconoscibile  | rozpoznawalny

ridere (p.pass. riso)  | śmiać się

riferire (pres. ind. io riferisco, tu 
riferisci…) qc a qn  | przekazywać/
referować coś komuś

riferirsi a qn/qc  | odnosić się/
nawiązywać do kogoś/czegoś

rifinito  | wykończony

riflettere su qc  | zastanawiać się  
nad czymś, przemyśleć coś, pochylić 
się (nad jakimś tematem) 

rimbalzare  | odbijać się (od czegoś)

rimuovere (p.pass. 
rimosso)  | usuwać

rinnovare  | przedłużać, odnawiać

rinomato  | renomowany

rinunciare a qc  | rezygnować  
z czegoś

riportare  | donosić, informować

riprovare  | próbować ponownie

risalire a qc  | sięgać czegoś  
(w czasie)

riscoperto  | odkryty na nowo 
(riscoprire  - odkrywać na nowo)

riscoprire qc (p.pass. riscoperto)  |  
odkrywać coś ponownie

rispecchiare  | odzwierciedlać  
(lo specchio  - lustro, zwierciadło)

rispettare  | przestrzegać, szanować

rispettо a qn/qc  | w stosunku  
do kogoś/czegoś

ritenere  | uznawać, uważać

riunire (pres. ind. io riunisco, tu 
riunisci…) qn/qc  | gromadzić kogoś

rivolgere (p.pass. rivolto) qc a 
qn  | skierować coś do kogoś

roba da far rizzare i capelli  | idiom. 
coś, od czego włosy stają dęba

rompere con qn/qc  | zerwać z kimś/
czymś

S
salvare  | uratować

sano  | zdrowy

sbadato  | roztargniony

sbucciare  | obierać ze skórki

scappare (ausiliare essere)  | uciekać

scappare  | uciekać 
(scappa!  - uciekaj!)

scarico  | rozładowany

scavare  | kopać

scolare  | odcedzać

scoprire (io scopro, tu scopri ecc.)  |  
odkrywać

scordarsi qc  | zapomnieć czegoś

scorgere  | dostrzegać

segnare qc  | naznaczyć kogoś

selvaggio (pl. selvaggi, f. selvaggia. 
pl. f. selvagge)  | dziki

sentirsela di fare qc (pres. ind. io me 
la sento, tu te la senti...)  | czuć się 
na siłach, aby coś zrobić

senza dubbio  | bez wątpienia

senza 
precedenti  | bezprecedensowy

serbare rancore  | chować urazę

settentrionale  | północny

sfuggire a qn/qc  | wymknąć się, 
uciec przed kimś/czymś

signorile  | elegancki, ekskluzywny, 
z klasą

snaturare  | wynaturzać

snocciolato  | drylowany

soddisfare  | usatysfakcjonować, 
zaspokoić

soffrire di qc (pres. ind. io soffro, tu 
soffri…)  | cierpieć na coś (na jakąś 
chorobę)

soleggiato  | słoneczny (pełen 
słońca)

sopravvivere (p.pass. sopravvissuto, 
ausiliare essere)  | przeżyć

sorridere (p.pass. 
sorriso)  | uśmiechać się

sostare  | robić postój

sostituire (pres. ind. io 
sostituisco, tu sostituisci…) qc con 
qc  | zastępować coś czymś

sottolineare  | podkreślać

sparare  | strzelać

spaventato  | wystraszony

spaventoso  | przerażający

spazioso  | przestrzenny

specificare  | określać, precyzować

spensierato  | beztroski

spento  | wyłączony, zgaszony

sperimentare  | eksperymentować

spettacolare  | widowiskowy  
(lo spettacolo  - widowisko)

spettare a qn  | leżeć w czyjejś gestii

spingere (p.pass. spinto) qn a 
fare qc  | skłaniać/zmuszać (dosł. 
popychać) kogoś do robienia czegoś

spingere (p.pass. spinto) qn verso 
qc  | skłonić (dosł. pchnąć) kogoś  
do czegoś

strampalato  | dziwaczny, 
niedorzeczny

strano  | dziwny

stringere (p.pass. stretto) 
amicizia  | zaprzyjaźniać się 

stupire  | dziwić

su commissione  | na zlecenie

sullo sfondo  | w tle

sullo sfondo di qc  | na tle czegoś

suonare  | dzwonić

superare  | pokonywać, przewyższać

sussurrare  | szeptać

svariato  | różnorodny

svecchiare  | odmładzać (dosł. 
«odstarzać»)

svelare qc  | odkryć coś

sviluppare  | rozwijać, zwiększać

svilupparsi  | rozwijać się
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svolgere (p.pass. 
svolto)  | wykonywać, prowadzić

svolgersi (p.pass. svolto)  | dziać się

T
tagliare qc a julienne  | kroić coś  
w cienkie paski

tagliato per qc  | idiom. stworzony 
(dosł. skrojony) do czegoś

temporaneo  | tymczasowy

tenere (pres. ind. io tengo, tu tieni, 
lui tiene, noi teniamo, voi tenete, 
loro tengono) conto di qc  | mieć coś 
na uwadze

tenere (pres.ind. io tengo, tu tieni, 
lui tiene, noi teniamo, voi tenete, 
loro tengono) qc in contо  | mieć coś 
na uwadze

tenere il passo di qn/qc  | idiom. 
dotrzymywać komuś/czemuś kroku

tenersi (3a pers. sing. e pl., pres. 
ind. si tiene, si tengono, p. pross. si 
è tenuto/si sono tenuti, imperf. si 
teneva, si tenevano, fut. semplice 
si terrà, si terranno)  | odbywać się, 
mieć miejsce (np. o wydarzeniu)

tinto di qc  | o jakimś zabarwieniu 
(tingere  | barwić)

tondo  | okrągły

tonificante  | orzeźwiający, 
energetyzujący, pobudzający

tramite qc  | za pośrednictwem 
czegoś, poprzez coś

trascorrere (p.pass. 
trascorso)  | spędzać (czas)

trasformare  | zmieniać

trasformarsi in qn/qc  | przeobrazić/
przeistoczyć się w kogoś/coś

tricolore  | trójbarwny (odnoszący 
się do flagi włoskiej)

trucidare  | zamordować bestialsko

tutelato da qn/qc  | chroniony  
przez coś

U
uccidere  | zabijać

un senso di [+nome]  | poczucie/
wrażenie czegoś

una sоrta di qc  | coś w rodzaju 
czegoś

unire qc a/con qc  | łączyć coś  
z czymś

urlare a squarciagola  | idiom. drzeć 
się wniebogłosy

usare  | używać

utile  | użyteczny

V
valere (io valgo, tu vali, lui vale, 
noi valiamo, voi valete, loro 
valgono)  | być wartym

valere (pres. ind. io valgo, tu vali, 
lui vale, noi valiamo, voi valete, loro 
valgono, p.pass. valso) qc  | być 
czegoś wartym

valere la pena (di) fare qc  | idiom. 
warto coś robić

valorizzare  | wydobywać czyjeś 
piękno/zalety

varcare qc  | przekraczać coś

variare da… a…  | wahać się od… 
do…

vedere la luce  | idiom. powstać, 
narodzić się (dosł. ujrzeć światło)

venire in mente  | idiom. 
przychodzić do głowy/na myśl

veramente  | naprawdę

verificarsi  | zachodzić

vinicolo  | dot. produkcji wina

visionare  | przeglądać

visivo  | wzrokowy

votare  | głosować
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